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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thanh tra tỉnh 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục nâng cao nhận thức trách 

nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cơ quan và công chức toàn cơ quan 

trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. 

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội 

trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 

tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan. 

- Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên 

truyền cải cách hành chính đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục; thực 

hiện lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị của từng phòng. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tập trung tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch cải 

cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022. 

- Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông và thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. 
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- Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến rộng rãi đến toàn thể công 

chức, người lao động về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác tinh giản biên 

chế, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tuyên 

truyền nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ 

của đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ. Các quy định của pháp 

luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, 

viên chức; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ 

chức. 

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành 

chính nhà nước, trọng tâm là đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công 

lập; công khai minh bạch thu chi tài chính theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và 

xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; việc xây dựng chính quyền điện 

tử, chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; việc phát hiện, đưa vào thí điểm, 

nhân rộng các mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Việc cung cấp, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 

dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn 

tỉnh. 

- Tuyên truyền cải thiện các chỉ số đánh giá cải cách hành chính, hiệu quả quản 

trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, 

ngành và địa phương (DDCI) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về cải cách hành chính 

qua hệ thống iOffice của cơ quan. Đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành 

chính lên trang thông tin điện tử của cơ quan; cập nhật bộ thủ tục hành chính mới 

được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế lên trang thông tin điện tử của cơ quan. 

2. Lồng ghép tuyên truyền thông tin về cải cách hành chính vào nội dung họp 

định kỳ của cơ quan, giao ban, sinh hoạt Chi bộ. Gắn việc tuyên truyền về cải cách 

hành chính với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ có trách nhiệm triển khai, thực hiện tốt  

nội dung Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính đến toàn thể công chức 

và người lao động.  
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2. Văn phòng có trách nhiệm kịp thời đưa tin tức, tình hình cải cách hành chính 

của cơ quan lên trang thông tin điện tử; kịp thời đưa bộ thủ tục hành chính mới được 

ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế lên trang thông tin điện tử. 

3. Giao Văn phòng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, tổng hợp kết quả, thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- VP và các Phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Tuấn 
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